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Nyhetsbrev 6, 2019

Trevlig sommar!

Jag vill, å styrelsens vägnar, önska alla en skön och vilsam sommar

så ses vi på olika aktiviteter 2019/2020. 

Hälsar Göran Isberg/Ordförande  
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Ny utbildningsserie - NSP-IT omgång 4 - start i september

I september startar en ny omgång av NSP-IT

”Att leda och inte bli ledd”. 

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du

möjlighet att tillsammans med andra skolchefer

och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som

rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet. 

Läs hela beskrivningen, ta del av datum och pris

här. 

Anmälan görs

till: skolchesforeningen@gmail.com

 

 

Omvärldsspaning under maj

Månadens omvärldsbevakning finns här

 

 

Konferens i samarbete - Bli en stjärna på slottet!

I den här konferensen behandlas olika

skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras

är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt

perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter

reglerades, Hur har det blivit och hur kan

skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom

får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an

granskningen av landets skolchefer.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University,

Kommunförbundet Skola i Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer. 

Anmälan (sista dagen att anmäla sig är den 2/9)

Program

 

 

Föreningens konferens 2020 - save the date

Stort tack till er som deltog i konferensen i maj! Skicka gärna in utvärderingen, det är toppenbra

information för planeringen framöver.  

Nästa års datum blir den 28-29 maj.  
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